ACORDS DEL PLE ORDINARI DE JULIOL
Al ple ordinari celebrat el 10 de juliol, es van aprovar els
acords següents:
- Dictamen sobre l’aprovació definitiva del projecte
d’obra ordinària municipal titulat Reurbanització del
carrer Legazpi de Celrà (expedient x207/2017). Es va
aprovar per unanimitat.
- Dictamen sobre l’aprovació definitiva del projecte
d’obra ordinària municipal titulat Torre mirador i urbanització de l’entorn (expedient x312/2018). Es va aprovar per unanimitat.
- Dictamen sobre l’aprovació inicial del projecte
d’obra ordinària municipal titulat Soterrament i canalització torrent carrer Germans Sàbat (expedient
x396/2017). Es va aprovar per unanimitat.

NOTÍCIES

- Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació
pressupostària número 8/2018, mitjançant concessió
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari (expedient
x574/2018). Es va aprovar per majoria absoluta, amb els
vots favorables dels grups municipals CUP i PDeCat i
l’abstenció del grup Icelrà-ERC-AM.
- Dictamen sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà
al procediment de contractació centralitzada de serveis
de telecomunicacions que durà a terme el Consorci Localret (expedient X622/2018). Es va aprovar per unanimitat.
- Dictamen sobre l’aprovació del Compte General de
la corporació corresponent a l’exercici 2017. Es va aprovar per unanimitat.

- Dictamen sobre l’adhesió al Consorci Vies verdes
(expedient x607/2018). Es va aprovar per unanimitat.

CURSOS I TALLERS ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Fiscalitat bàsica per a emprenedors/es
S’ensenyaran els llibres de registres obligatoris segons
normativa. Introducció a la web de l’AEAT (hisenda).
Confecció dels models 36, 037, 130, 303, 115 i 111. Novetat: IVA online.
Horari: Dijous de 16 a 20 h (8 h)
Dies: 27 de setembre i 4 d’octubre de 2018
Lloc: Aula d’informàtica del Centre de Promoció Econòmica.
Professor: Joan Jurado, economista expert en fiscalitat.
Formulari d’inscripció: http://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/inscripcio/29812
* Per seguir aquest curs es recomana un nivell bàsic de
comptabilitat. Idealment, fer el curs anterior.
*Recomanem portar ordinador portàtil.
La formació per a persones emprenedores està subvencionada pel programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya.
Organitza: Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
Web: https://www.facebook.com/events/2262874280404440/

Comptabilitat bàsica per a emprenedors/es
El curs aprofundirà en la comptabilització d’impostos,
dels béns d’inversió i dels ingressos i càlcul d’amortitzacions. S’analitzarà els requisits de facturació.
Horari: Dijous de 16 a 20 h (8 h)
Dies: 13 i 20 de setembre de 2018
Lloc: Aula d’informàtica del Centre de Promoció Econòmica.
Professor: Joan Jurado, economista.
*Recomanem portar ordinador portàtil.
Formulari d’inscripció: www.ddgi.cat/formacioenxarxa/
inscripcio/29811
Organitza: Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
Web: https://www.facebook.com/events/474220756370376/

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA
Matrícules
Darreres places - Dates: del 5 al 15 setembre.
Inici del curs 2018-19. Infants, joves i adults: dilluns 24
de setembre. A partir del 5 de setembre us atendrem a
la secretaria de l’Escola dins l’horari habitual: de dilluns
a divendres de 16.30 a 20.30 h i dimarts de 10.30 a 13 h.
Lloc: Escola Municipal de Dansa - Data: 03/09/2018
Web: http://www.escoladedansa.celra.cat
Portes obertes per adults
Del 24 al 29 setembre a totes les classes d’adults en què
hagi places lliures. Cal consultar disponibilitat i fer inscripció prèvia del 17 al 20 setembre trucant al 972 49 26
58 o bé per mail: escoladedansa@celra.cat
Lloc: Escola Municipal de Dansa - Organitza: EMDC
Web: http://www.escoladedansa.celra.cat
Intensiu d’Axis Syllabus (fàscia i relacions) amb Maria Mora
Dates: 20 i 21 de setembre - Horari: de 10 a 14 h
Inscripcions obertes al web www.escoladedansa.celra.

cat fins al 18 de setembre
https://youtu.be/0Hn2r7oGi88 - www.axissyllabus.org
La Fascia forma part del teixit connectiu i connecta, informa, suspèn i dona suport a totes les estructures del
cos. Funciona com un instrument sensorial, de distribució de la força i té un potencial elàstic.
Podem observar el sistema musculoesquelètic humà
com una estructura de tensegritat. Per preservar la seva
integritat i utilitzar la seva funció mecànica, hem d’analitzar el concepte d’alineament ossi i muscular i discutir
sobre l’eficiència de la nostra estructura per emmagatzemar i alliberar energia per al moviment.
A partir del sistema esquelètic, entendre la proposta de
l’estructura òssia en relació amb el rang de moviment
que ofereix cada articulació.
Aquesta anàlisi ens portarà a la divisió del cos en diferents
masses, des d’on veurem com coordinar-los i connectar-los per generar moviment sota l’enfocament energètic
d’eficiència, molt relacionat amb el moviment ondulatori.
Preu: 64 € - Organitza: EMDC
Web: http://www.escoladedansa.celra.cat

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC
Durant el mes de setembre podeu adreçar-vos a l’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones per demanar hora
per a la realització d’una revisió auditiva.
DILLUNS
TALLER DE MANTENIMENT DE LA MEMÒRIA: De
16.30 h a 17.30 h i de 17.30 h a 18.30 h (dos grups). Gratuït. Cal inscripció prèvia. Inici: 24 de setembre de 2018.
DIMARTS
ESPAI RESPIR: De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: Dins l’Espai Respir de 10.15 a 11.15 h. Cal inscripció prèvia. Inici: 25 de
setembre de 2018.
DIMECRES
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: De 16 a 17 h.
Gratuït. Cal inscripció prèvia. Inici: 26 de setembre de
2018.
ATENCIÓ PSICOLÒGICA. De 15 a 19 h. Cal concretar
cita prèvia.
INFORMÀTICA GRUP 1: De 10 a 11 h. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Inici: 26 de setembre de 2018.

Ajuntament
Servei de vigilància
Centre Cívic
Biblioteca Municipal
Ràdio Celrà 107.7
Piscina Municipal
Pavelló d’esports
Deixalleria
Emergències servei llum
Serveis Socials
Àrea Promoció Econòmica
Casal Gent Gran (Can Ponac)
Cafè de l’Ateneu

Ajuntament de Celrà

972 49 20 01
683 176 606
644 363 835
972 49 41 41
972 49 30 03
972 49 30 30
972 49 29 83
972 49 34 84
606 64 18 73
972 49 22 24
972 49 25 67
972 49 47 67
972 49 24 25

INFORMÀTICA GRUP 2: D’11 a 12 h. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Inici: 26 de setembre de 2018.
BOLES DE LA SORT: Els dimecres a les 17 h juguem a
les boles de la sort.
CAMINADA: A partir d’octubre.
DIJOUS
TALLER DE MANTENIMENT DE LA MEMÒRIA: De
17.30 a 18.30 h. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Inici: 27 de
setembre de 2018.
SMART AVIS: (mòbils d’última generació). De 16.30 a
17.30 h. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Inici: 27 de setembre de 2018.
DIVENDRES
ESPAI RESPIR: De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.
ACTIVITATS ESPECIALS_
- Obertura Activitats Curs 2018-2019. Dilluns 17 de
setembre de 2018 a les 5 de la tarda.
- Xerrada: «Consells de seguretat en l’ús del telèfon
mòbil». A càrrec de Mossos d’Esquadra. Dijous 27 de
setembre de 2018 a les 16.30 al 2n pis de Can Ponac.

CAP
972 49 25 00
CAP (24 hores)
903 11 14 44
CAT Salut respon
061
Servei d’ambulància		972 49 21 11
Hospital Josep Trueta
972 94 02 00
Hospital Sta. Caterina
972 18 26 00
Farmàcia Dellonder
972 49 20 18
Farmàcia Batlllori
972 49 35 52
Emergències

112

972 492 001 - www.celra.cat

Celrà acull el I Congrés de Piulaires per la República
Catalana
El dissabte 1 de setembre, de les 10.30 a les 20 h, se celebra
a Celrà el I Congrés de Piulaires per la República Catalana,
organitzat per l’associació Xarxa Republicana.
L’acte serà inaugurat per l’alcalde de Celrà, Dani Cornellà, i té
prevista la participació de piulaires de reconegut prestigi a
les xarxes socials, com ara Míriam Nogueras, Gabriel Rufián,
Mireia Boya, Albano-Dante Fachín, Lluís Llach, Toni Strubell,
Anna Arqué, Bernat Castro, Cristina de Haro i Albert Donaire,
entre altres, que aprofitaran l’esdeveniment per a desvirtualitzar-se i compartir idees amb el públic assistent, mitjançant
diverses taules rodones i també per streaming. També hi participaran l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.
Durant tot el dia s’han programat diverses activitats lúdiques, com un concert final de la cantant i actriu catalana
JU, hi haurà una zona habilitada per a un dinar de germanor i un espai dedicat a la presentació de productes relacionats amb alguns dels congressistes (exposició i venda
de llibres, etc.).

L’Associació per a la Cultura Digital de Catalunya - Xarxa
Republicana és una associació sense ànim de lucre que té
la finalitat de difondre la cultura digital promovent el lliure
pensament crític de la societat catalana. Un dels seus eixos
és l’organització periòdica de congressos, conferències,
simpòsiums, xerrades, jornades i altres espais de trobada
i debat.
Podeu seguir tota l’actualitat del congrés al Twitter: https://
twitter.com/congresxrep
Empresaris i autònoms: inscriviu-vos en el Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores
Les empreses i autònoms que vulguin establir contractes
amb l’Administració pública han de constar en el Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores abans del 9 de setembre.
Així ho disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que estableix procediments oberts
simplificats en els casos de contractes de subministrament o
serveis de valor estimat igual o inferior a 100.000 € i de contractes d’obres de valor estimat igual o inferior a 2.000.000 €.

Per tal de simplificar i agilitar aquests procediments, la Llei
9/2017 obliga que, a partir del dia 9 de setembre de 2018,
les empreses que vulguin contractar amb les administracions públiques catalanes estiguin inscrites en el Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), que és responsabilitat del Departament de la Vicepresidència i d’Economia
i Hisenda. També ho poden fer en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat o bé en qualsevol altre registre oficial de
les comunitats autònomes.
La inscripció en el RELI permet que les administracions públiques s’estalviïn requerir documentació administrativa a
les empreses que obtinguin la millor puntuació en un procés de licitació, tenint en compte que aquest registre els
aportarà informació per comprovar si:
– Les empreses estan constituïdes.
– El signant de la proposició té prou poders per formular l’oferta.
– L’empresa compleix els requisits mínims de solvència
econòmica, financera i tècnica o bé té la classificació
corresponent.
– L’empresa té alguna prohibició de contractar.
De fet, la Llei 9/2017 va entrar en vigor el dia 9 de març de
2018, però, atenent que la inscripció en el registre implica

que les empreses hagin de realitzar un seguit de tràmits
previs, la nova Llei de contractes va demorar l’entrada en
vigor de l’obligatorietat d’inscriure-s’hi durant el termini de
deu mesos. Aquesta moratòria acaba el 9 de setembre i,
per aquest motiu, cal que les empreses que vulguin optar
a contractes públics s’hi registrin abans d’aquesta data.
Trobareu més informació al web del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores, de la Generalitat.

El celranenc Daniel Agea es proclama campió del
món de minibike

vial al sector SUD-02 “Les Falgueres” a favor de l’empresa
Salvador Serra, S.A., per un import de 37.845 euros (IVA
exclòs), en ser l’oferta més econòmica de les tres rebudes.

El jove celranenc Daniel Agea Moreno es va proclamar campió
del món de minibike, en la categoria juvenil de 125 cc, durant
el Minibike World Championship que es va celebrar del 24
al 26 d’agost de 2018 a la població anglesa de Brisgstock. La
competició, organitzada per Minibike Champs, es va desenvolupar durant el cap de setmana dividida en vuit categories.
L’Ajuntament obre un vial entre la ctra. de Juià i
l’avinguda Països Catalans
L’Ajuntament de Celrà ha obert un vial de connexió al sector de les Falgueres, entre la carretera de Juià i l’Avinguda
Països Catalans. Aquesta nova actuació permetrà alleugerir la circulació pels Costa Brava i Aumet i a l’avinguda
Països Catalans. L’obertura d’aquest vial millorarà el trànsit
en tota aquesta zona, on es troben l’Escola Municipal de
Dansa, l’Institut de Celrà i l’escola Les Falgueres. També cal
destacar la creació de noves places d’aparcament i la millora de la seguretat viària de la zona. La Junta de govern
local, en sessió del dia 5 de juny de 2018, va acordar adjudicar el contracte menor d’obres per a la urbanització d’un

INSCRIPCIONS ALS
CURSOS DE L’ESCOLA
MUNICIPAL D’ART

Es faran millores als paviments del carrer Ter i del
carrer Nòria
El ple municipal del 10 de juliol va aprovar una modificació
pressupostària per a pavimentar un tram del carrer Ter i un
altre del carrer Nòria, al polígon industrial. Aquesta actuació
servirà per millorar les condicions del ferm en trams que es
troben en molt mal estat, amb la reparació dels forats que
presenta el ferm actualment. Concretament s’actuarà sobre
una superfície total de 7.645 metres quadrats, un tram de
250 m del carrer Nòria, i un tram de 900 m del carrer Ter.
El pressupost de l’obra de millora de la pavimentació està
valorat en 83.243,64 euros. El consistori preveu realitzar
aquestes obres el mes de setembre, un cop transcorregut
els 15 dies d’exposició pública de la modificació pressupostària i la posterior licitació de l’obra.
Aquesta actuació s’emmarca en les millores fetes els darrers anys en el polígon industrial (nova lluminària led, nova
senyalització, negociació de l’ampliació de la depuradora,
repintat d’aparcaments i senyalització).

VOLS PARTICIPAR ALS 10
ANYS DE PASTORETS?
Aquest any, 10!

Període d’inscripció a les places disponibles dels
cursos de l’EMAC 2018-2019.

Els Pastorets de Celrà estem de festa!

Dates: del 17 al 21 de setembre.

Enguany recuperarem els millors moments dels 10 anys
de Pastorets.

Presencialment a l’Àrea de Cultura, dilluns, dimecres i
dijous de 9 a 14 h, i dimarts i divendres de 16 a 19 h.

Tant si hi has participat alguna vegada com si et vols
llançar a la piscina... Apunta-t’hi!

Electrònicament, al web: www.escoladart.celra.cat

Representarem les escenes més emblemàtiques i divertides, cada dimarts a partir del 18 de setembre ens
trobarem de 20 a 21.30 h a la Sala d’Entitats del Centre
Cultural La Fàbrica.

Més informació:
www.escoladart.celra.cat
Tel. 972 49 30 26
cultura@celra.cat
Organitza: Àrea de Cultura

Les representacions seran els dies 29 i 30 de desembre
a les 18 h.
Fes cas al cuquet, al remember when, o a les ganes de
passar-t’ho bé... i vine!

AGENDA D’ACTIVITATS
Dissabte

1 de setembre

I Congrés de Piulaires per la República
Catalana
Lloc: Pavelló de les Piscines (C/La Fàbrica, 26). Preu: 2 € (1
€ de donatiu per a la caixa de represaliats civils i 1 € de
donatiu per a cobrir despeses del congrés). Horari: de 9 a
19.30 h. Dinar popular. Preu: 10 €. Reserva online a twitter:
@CongresXRep. Consulta el programa a: @CongresXRep.

Diumenge

2 de setembre

Portes obertes a l’escultura lumínica
‘Espills’
Projecte creat per Playmodes i en residència al Teatre

Diumenge

9

de setembre

Pujada de l’estelada a Sant Miquel
Sortida a les 9 h, de Pl. Església.
Esmorzar popular al Castell.

Dimarts

11 de setembre

ACTES DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
11.30 h Vermut popular i cantada dels Segadors, davant
de l’ajuntament.
12 h sortida dels autocars cap a la manifestació de Barcelona. Organitza: Celrà per la independència ANC i
CDR Celrà.

L’Ateneu de Celrà.
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà
Horari: de 12 a 13 h i de 16 a 19 h
Espills és una escultura de llum tridimensional. Un conjunt de raigs làser i miralls robòtics dibuixen geometries
dinàmiques que floten en l’aire, en una dansa de llum
que transporta l’audiència a un univers màgic d’abstracció geomètrica.
Espills narra el procés de formació d’un cristall. Començant com una massa de sorra i pols, aquestes partícules
s’uneixen en molècules més grans fins donar lloc a una
formació cristal·lina. Aquest cristall muta i evoluciona
fins que arriba al seu propi col·lapse. Un procés de fragmentació iterativa i erosió transforma de nou el vidre en
sorra i pols, enduta finalment pel vent.
Els passis són de 7 minuts. L’escultura es pot visitar lliurement dins l’horari d’obertura, de 12 a 13 h i de 16 a 19
h. Hi haurà una presentació del projecte per part dels
creadors, a les 12 i a les 18 h.
L’entrada és lliure i gratuïta. Organitza: Àrea de Cultura

Dinar popular
Menú: entremès variat i arròs. Postres, pa, vi, aigua, cava,
cafès i licors. Venda de tiquets per dinar a les oficines del
Casal de Can Ponac, els dies 5, 6 i 7 de setembre, de 17 a
19 h. Cal portar coberts.
Ball de tarda amb Aurora Grup (gratuït)
Lloc: Pavelló de les Piscines
Data: 11/09/2018
Hora: 14 h. Organitza: Casal de la Gent Gran Can Ponac i
Ajuntament de Celrà

Dijous

13 de setembre

Hora del Conte amb gossos
A partir de 6 anys. Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca
Lloc: Biblioteca
Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Dissabte

15 de setembre

Bebeteca: Taller de sons per a nadons
A càrrec de l’Alquímia musical. Per a la mainada més
petita de cada casa. Places limitades. Inscripcions a la
Biblioteca - Lloc: Biblioteca - Hora: 10.30 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Teatre: Píndoles. Microteatre fora del
teatre

20 anys de la Biblioteca
Celebrem l’aniversari de la Biblioteca amb la Montse
Vila i en Vicenç Rigau.
Lloc: Biblioteca - Hora: 19 h.
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà.

Dijous

20 de setembre

Circ a la Biblioteca
Taller i espectacle, a càrrec de Pessic de Circ. A partir de
6 anys.
Lloc: Biblioteca.
Hora: 17.30 h.
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà.

Circuit de teatre itinerant, on es representaran les següents obres: La solitud de l’U, Jo desconegut i On la tempesta deixà una pau intensa. En el marc de la celebració
dels 20 anys de la Biblioteca Municipal de Celrà
Lloc: Centre Cultural La Fàbrica - Hora: 19 h
Preu: Taquilla 8 € / Anticipada: 6 € - Venda d’entrades: www.ateneu.celra.cat o a taquilla a partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle. En aquesta ocasió, la taquilla es farà a la Biblioteca Municipal. Organitza: Àrea de Cultura i Biblioteca Municipal de Celrà.

Divendres

21 de setembre

Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura

Ballant ballàvem, a partir de l’obra de Joan Coromines, a
càrrec de Laia Santallach. Taller de dansa i, a continuació, l’espectacle.
Inscripcions a la Biblioteca - Lloc: Biblioteca - Hora: 18 h Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Club de Novel·la negra
Tertúlia amb Lluís Llort, comentarem el seu llibre No
n’estiguis tan segur
Lloc: Biblioteca - Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Dissabte

22 de setembre

Taller familiar: Laboratori de contes
A càrrec de Raquel Morón. Places limitades, inscripcions

27 de setembre

Taller infantil ‘El so del vent’
A càrrec de Miriam Encinas. Taller on farem un petit recorregut per diferents instruments de vent de diversos
països del món.
Lloc: Biblioteca
Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Divendres

28 de setembre

Donació de sang
Lloc: Sala d’Entitats (CC La Fàbrica)
Horari: de 17 a 21 h
Organitza: Banc de Sang i Teixits.

Trobada intercultural de dones: Músiques i danses del món
Es farà un intercanvi cultural a través de les músiques i
danses de diferents països, emmarcat dins les trobades
interculturals de dones que es fan cada mes a Celrà.
Inscripció prèvia per organitzar bé l’esdeveniment a
igualtat@celra.cat
Lloc: Escoles Velles
Hora: 18 h
Organitza: Àrea d’Igualtat i Associacions de Dones
Web: https://www.facebook.com/events/2146741715546267/

Club de novel·la
Tertúlia amb l’escriptor Joan-Lluís Lluís, comentarem el
seu darrer llibre Jo sóc aquell que va assassinar Franco
Lloc: Biblioteca
Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Imprólogo
Monòlegs improvisats a càrrec de José Malaguilla. Aforament limitat. Lloc: Biblioteca
Hora: 20 h - Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Visita guiada al Parc de les Olors, on aprendrem a identificar diferents plantes aromàtiques i medicinals.
La visita anirà acompanyada d’un taller pràctic on elaborarem ungüent d’àrnica per al dolor muscular i articular.

Lloc: Parc de les Olors Celrà-Girona (Avda. Palagret, s/n.
Torre Desvern).
Preu: 15 € per persona.
Inscripcions: 662 196 236 (Laura). Places limitades!

A càrrec de Toc de Teatre
La nit que Charlie Barrington convida un detectiu amic
seu a sopar, troben la seva esposa assassinada. El misteri
està servit.
Direcció: David Planas
Repartiment: Joan Carles Cano, Belén Cerrudo, Patricia
García, Marta Illa, Helena Lazaro, Adrià Mir, Clara Mir, Josep Mir i Albert Trèmols.

30 de setembre

Teatre: Carlota
Toc de Teatre
La nit que Charlie Barrington convida un detectiu amic
seu a sopar, troben la seva esposa assassinada. El misteri
està servit.
Direcció: David Planas

Obra de Miguel Mihura.

Repartiment: Joan Carles Cano, Belén Cerrudo, Patricia
García, Marta Illa, Helena Lazaro, Adrià Mir, Clara Mir, Josep Mir i Albert Trèmols.

Traducció: Estanis Aboal

Obra de Miguel Mihura.

Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Hora: 21 h
Preu: Taquilla 8 € / Anticipada 6 €
Venda d’entrades: www.ateneu.celra.cat o a taquilla a
partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle.
Organitza: Àrea de Cultura

INSCRIPCIONS A L’AULA
DE TEATRE
Període d’inscripció a les places disponibles dels cursos
de l’Aula de Teatre de l’Ateneu, del 17 al 21 de setembre.

Iniciació al teatre. Interpretació teatral.
Del 2 d’octubre al 18 de juny, dimarts de 20 a 22 h

Descripció: Festa amb concerts de música i gastronomia
tradicional romanesa i catalana, amb el grup català La
Puça Diatònica (13 h) i el grup romanès Mihaela Bistriceau
(15 h). Amb tastets de gastronomia romanesa i catalana.
Servei de bar. Lloc: Pl. Església - Hora: a partir de les 13 h Organitza: Ajuntament de Celrà i Coordinadora de Festes

Visita guiada al Parc de les Olors i elaboració d’ungüent d’àrnica per al dolor
muscular i articular

Diumenge

Teatre: ‘Carlota’

Quin et sembla que és el mitjà més ràpid per arribar a
Girona... la bici, l’autobús, a peu, la moto o el cotxe? Vine
i ho comprovarem.

Festa Catalana-Romanesa

29 de setembre

Hora: 10 h

Presencialment a l’Àrea de Cultura, dilluns, dimecres i
dijous de 9 a 14 h, i dimarts i divendres de 16 a 19 h.

a la Biblioteca. És una activitat familiar que convida a
experimentar al voltant de diverses lectures relacionades aquest cop amb l’estiu, que ens portaran a realitzar
un viatge endinsant-nos i vivint les lectures d’una forma
molt experimental a través de l’expressió plàstica i expressió corporal. Un espai per gaudir i deixar-se anar.
Lloc: Biblioteca - Hora: 11 h - Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Dissabte

Cada participant es podrà endur un pot d’ungüent a
casa.

Celrà s’adhereix a la Setmana de la Mobilitat Sostenible
i Segura amb la celebració d’una cursa de mitjans de
transport entre Celrà i Girona.

L’acte, que està organitzat per l’associació Mou-te en
Bici i l’Ajuntament de Celrà, començarà a les 17 h al Centre Cultural la Fàbrica amb un refrigeri i la presentació
del projecte de carril bici entre Celrà i Girona.
Des d’allà es donarà inici a la cursa. Les persones interessades a participar heu d’escriure un correu-e a mediambient@celra.cat

Taller de dansa i espectacle

Dijous

Traducció: Estanis Aboal
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Hora: 18 h
Preu: Taquilla 8 € / Anticipada 6 €
Venda d’entrades: www.ateneu.celra.cat
Organitza: Àrea de Cultura

TALLER D’ESCRIPTURA
CREATIVA
Tres grups:
- Nou! Dimarts, d’11 a 12.30 h
- Continuem!
Dimecres, de 18.45 a 20.15 h

Cursos:

Cursos anuals de teatre per a gent gran
Del 3 d’octubre al 19 de juny, dimecres de 10 a 12 h

Dimecres, de 20.30 a 22 h
Espai per escriure i compartir el que escrivim, a partir de
propostes lúdiques i arriscades.
7a edició. T’ho perdràs?
Preu de les 8 sessions: 60 € (subvencionable)

Més informació:
Tel. 972 49 30 26
cultura@celra.cat

Data d’inici: 18 de setembre
Organitza: Connexió Papyrus
+ info i inscripcions: 634 50 55 41 - carme.caum@gmail.com

Organitza: Àrea de Cultura

EXPOSICIONS
«Meitats»
Del 3 al 30 de setembre
Sala d’exposicions ‘El Tub’. Centre Cultural La Fàbrica
El pas del temps, les emocions i l’herència genètica són
les tres variables a través de les quals es construeix Meitats. La seva autora, la fotògrafa Judith Vizcarra, retratista de professió, ha centrat el seu treball en una profunda

reflexió sobre el rostre. Ho ha fet presentant-lo descompost en dues meitats que es complementen gràcies a
una vinculació genètica que interpel·la l’espectador de
forma impactant i el convida a una reflexió.
Meitats forma part del projecte d’exposicions itinerants
de la Diputació de Girona gràcies a l’acord de col·laboració existent entre la Diputació i la Casa de Cultura Les
Bernardes de Salt.

